
PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE 

ze dne 24. dubna 2014 

o opatřeních proti zavlékání škodlivých organismů do Unie a proti jejich rozšiřování na území 
Unie, pokud jde o určité druhy ovoce a zeleniny pocházející z Indie 

(oznámeno pod číslem C(2014) 2601) 

(2014/237/EU) 

EVROPSKÁ KOMISE, 

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, 

s ohledem na směrnici Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů 
škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (1), 
a zejména na čl. 16 odst. 3 třetí větu uvedené směrnice, 

vzhledem k těmto důvodům: 

(1)  Rostlinolékařské kontroly, které členské státy provedly u zásilek určitých rostlin a rostlinných produktů indického 
původu, odhalily vysoký počet zadržení v důsledku výskytu škodlivých organismů, zejména Tephritidae 
(neevropské druhy), Thrips palmi Karny nebo Bemisia tabaci Genn. Počet zásilek z Indie zadržených v Unii kvůli 
škodlivým organismům má od roku 2010 vzestupný trend. Většina případů zadržení se týká rostlin jiných, než 
jsou semena a kořeny Colocasia Schott, a rostlin jiných, než jsou semena Mangifera L., Momordica L., Solanum 
melongena L. a Trichosanthes L. (dále jen „dotčené komodity“). 

(2) Audity provedené Komisí v Indii, zejména v letech 2010 a 2013, odhalily nedostatky v systému rostlinolékař
ských osvědčení pro vývoz. Navzdory ujištěním a opatřením přijatým Indií se počet zadržení v roce 2013 ještě 
zvýšil. 

(3)  Vzhledem k výsledkům uvedených auditů a počtu případů zadržení se dospělo k závěru, že stávající fytosanitární 
záruky Indie nejsou dostatečné k zajištění toho, aby zásilky byly prosté škodlivých organismů, ani k řešení rizika 
zavlečení škodlivých organismů do Unie prostřednictvím dovozu dotčených komodit. 

(4)  Měla by být přijata opatření za účelem řešení rizika, které představuje dovoz dotčených komodit pocházejících 
z Indie do Unie. V důsledku toho by měl být dovoz dotčených komodit pocházejících z Indie do Unie zakázán. 

(5)  Tato opatření by měla zůstat v platnosti do 31. prosince 2015, aby se vyřešilo riziko zavlečení a zároveň se Indii 
umožnilo, aby zmodernizovala svůj systém osvědčování. 

(6)  Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého rostlinolékařského výboru, 

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ: 

Článek 1 

Zakazuje se dovoz na území Unie rostlin jiných, než jsou semena a kořeny Colocasia Schott, a rostlin jiných, než jsou 
semena Mangifera L., Momordica L., Solanum melongena L. a Trichosanthes L., pocházejících z Indie. 

Článek 2 

Použitelnost tohoto rozhodnutí končí dnem 31. prosince 2015. 
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(1) Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1. 



Článek 3 

Toto rozhodnutí je určeno členským státům. 

V Bruselu dne 24. dubna 2014. 

Za Komisi 
Tonio BORG 

člen Komise  
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